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TEMPO DE AULA: 50 (MANHÃ E TARDE) /45min (NOITE)

DISCIPLINA: LITERATURA

CONTEÚDO: ROMANTISMO – ORIGENS 

EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES
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ARCADISMO

“Eu queria ter na vida 

simplesmente

Um lugar de mato verde

Pra plantar e pra colher

Ter uma casinha branca de 

varanda

Um quintal e uma janela

Para ver o sol nascer.”

Gilson
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https://historia.nationalgeographic.com.es/a/werther-y-moda-
suicidio-por-amor_14021



Origens do Romantismo na Europa

No final do século XVIII, o Neoclassicismo entra em crise, com a ascensão
da burguesia e do capitalismo, a Europa, vive uma onda de mudanças de
valores agravada pelas crises econômica, política, religiosa e
existencialista.

O Romantismo é a expressão artística que surge para representar esses
sentimentos que vão da euforia ao extremo pessimismo, e as primeiras
sementes dão-se na Inglaterra e na Alemanha, cabendo à França,
posteriormente, a função de difusora desse movimento.

Em 1760, o escritor escocês James Macpherson (1736-1796) começou a
publicar a tradução em prosa dos poemas escritos por Ossian, um velho
bardo escocês do século II d. C.; e, o sucesso imediato motivou-o a
continuar com o cumprimento da tarefa de fazer conhecida uma tão rica
e original tradição poética.

James Macpherson
1736 a 1796
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Romantismo na Alemanha

 Johann Wolfgang Von Goethe, o PAI DO ROMANTISMO, é natural de
Frankfurt, Alemanha, nascido em 28 de agosto de 1749, é
considerado como a maior personalidade da literatura alemã, seu
maior poeta, grande também como dramaturgo, romancista e
ensaísta; e são notáveis suas obras autobiográficas e seus estudos
de ciências naturais.

 Ao lado de outros grandes nomes como Friedrich Schiller liderou
um movimento conhecido como Sturm und Drang (tempestade e
ímpeto).

 Em 1774, publica o romance OS SOFRIMENTOS DO JOVEM
WERTHER.

 Porém, sua grande obra foi o poema Fausto, escrito em 1806.
Baseada numa lenda que relata a vida de Dr. Fausto, que vendeu a
alma para o diabo em troca de prazeres terrenos, riqueza e poderes
ilimitados.

 Goethe morre na cidade de Weimar, no dia 22 de março de 1832,
aos 82 anos. Ao morrer, profere uma famosa frase: "deixem entrar a
luz".
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Em 1774, Goethe publicou The Sorrows of the Young Werther, romance que marcou o início do
Romantismo no mundo e se tornou um grande sucesso editorial, mas também gerou grande polêmica
por seu protagonista tirar a própria vida quando rejeitado pela mulher que amava, Charlotte.
Vários casos de suicídio por amor à imitação de Werther levaram à proibição da obra em alguns países,
pois foi considerando um livro de "incitamento ao suicídio" e que poderia "impressionar jovens e
mulheres fracas".

DO QUE TRATA

Romance epistolar em que o jovem Werther conta ao amigo Wilhelm a história de seu amor
impossível pela bela Charlotte, prometida em casamento para Albert. De temperamento sensível e
artístico, ele não consegue esquecê-la e no final acaba se suicidando com um tiro de pistola na cabeça.
Quando lançado na Europa, o livro inspirou uma leva de jovens leitores, que passaram a se vestir e a
viver como o protagonista. Atribui-se a ele uma onda de suicídios na época. Dizem que a história
surgiu a partir de uma paixão não correspondida de Goethe, que afirmou ter matado Werther para
poder sobreviver.

OS SOFRIMENTOS DO JOVEM WERTHER
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“Tenho tanto! E  o sentimento que tenho por ela devora tudo. Tenho tanta coisa, mas 
sem ela tudo para mim é como se nada existisse.” (p. 84)
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O ROMANTISMO NA INGLATERRA

A Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra entre os anos de
1798 e 1832, determinou o surgimento do proletariado.
O aparecimento dessa nova classe social e a incorporação da
figura da mulher no mundo cultural favoreceram o nascimento
do Romantismo, porque deram origem a um novo público
leitor, que buscava nos romances um pouco de realismo,
humor, emoções e, sobretudo, novas ideias.
o Romantismo teve início com a publicação de Lyrical Ballads
em 1798, de William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge.

Merecem destaque também: William Blake, Percy Shelley, John
Keats, Mary Shelley, Emilly Brontë, Jane Austin e Bram Stoker.

Blake se volta para as classes desfavorecidas. Shelley possuía
um temperamento revoltoso e grande sensibilidade. Keats, liga-
se a temas como: desejo e morte. Mary escreve ciência e
ficção. Bronthe e Austin o amor extremo e antissocial, Stoker o
horror.
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LORD GEORGE NOEL GORDON BYRON

Byron foi o mais importante poeta inglês do século XIX. Nasceu em Londres, 23 de janeiro
de 1788 e morreu aos trinta e seis anos de idade de uma febre contraída em Missolonghi,
em 19 de abril de 1824.
Foi um gênio poético, apaixonado, louco, exagerado, ultrarromântico, pessimista, egoísta,
egocêntrico, excêntrico, amou e foi amado por mulheres e homens de seu tempo, líder
da 2ª geração romântica de todo o mundo.
Seus poemas de inspiração exaltada, crítica social, impetuosa e violenta, apresentam
temas ligados à tristeza, solidão, infelicidade, insaciedade e morte.
Seu primeiro livro foi “Horas de lazer”, de 1807. Porém os de maiores popularidades
foram A Peregrinação de Childe Harold (contos) e o inacabado DON JUAN.
Descrito como extravagante e notório, Byron foi festejado e criticado em vida pelos
excessos aristocráticos, altas dívidas, inúmeros casos com homens e mulheres (como a
meia-irmã de Mary Shelley, Claire Clairmont, com quem teve uma filha), além de boatos
de uma relação incestuosa com sua própria irmã, Augusta. Foi também um dos primeiros
escritores a descrever os efeitos da maconha.
Seus personagens apresentam comportamento autodestrutivo, passado obscuro, aversão
social, rebeldia, talentos marcantes e grande exibição de paixões, violência, crimes e
maldição.



Don Juan foi um personagem que apareceu pela primeira vez no
drama espanhol de 1630, de Tirso de Molina, "El Burlador de Sevilla",
em tradução para o português significa "O Sedutor de Sevilha".
A lenda desse personagem surgiu de várias formas. Na Itália, ele é
chamado de Don Giovanni. Já na Espanha, Don Juan é o mais
utilizado.
Mas o que mais popularizou a imagem e história do personagem foi
sua fama de sedução e forma de como lidar com as mulheres. A
história de Don Juan foi lida na literatura, vista nos cinemas e palcos
de vários países do mundo inteiro.
Acredita-se que Byron inspirou-se em Molina que teria se baseado em
histórias sobre libertinos da época.
Don Juan é demoníaco, seduz para a destruição moral ou a morte.
Considerado como um símbolo literário da libertinagem e um anti-
herói, acabou recebendo o título de vilão por ser um personagem com
características de um mulherengo, além do instinto de psicopata e
assassino.

Don Juan 
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